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คํานํา 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่ 
การพิจารณาของท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ คร้ังท่ี ๘ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูล
สําหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้น ท้ังนี้ ก่อนท่ีสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ 
 
 

สํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณาเบ้ืองต้น 

จัดทําโดย 
 นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา 

 นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย 
 นายบุญสงค์  ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
 นายณัฐพล นันทมานพ  ประชุมญาติ นิติกรชํานาญการพิเศษ 

 นางพวงผกา  วรศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
 นางสาวอลงกรณ์  ตันเบ็ต เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

กลุ่มงานกฎหมาย ๑  สํานักกฎหมาย  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘  
 

 
 



 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตร ีเป็นผู้เสนอ) 

 
ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

 ๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

  ๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

   ร่างพระราชบัญญั ติ อาหาร (ฉบับที่  ..) พ .ศ . .... เสนอโดย คณ ะรัฐมนตรี  
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้ เข้าสู่การพิจารณา 
ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

  ๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต  ปิตุเตชะ) ได้แถลงถึงหลักการ
และเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปได้ 
ดังนี้ 

   หลักการ   
   แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดงัต่อไปนี้ 
   (๑) ยกเลิกบทนิยามค าว่า “อาหารควบคุมเฉพาะ” “ต ารับอาหาร” และ “โรงงาน” 
และเพ่ิมบทนิยามค าวา่ “วัตถุสัมผัสอาหาร” “เอกสารก ากับอาหาร” “ข้อความ” “โฆษณา” “สถานท่ี” 
“กระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร” และ “เลขาธิการ” (แก้ไขเพิ่มเตมิมาตรา ๔) 
   (๒) ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจประกาศก าหนด 
กลุ่มอาหารโดยแบ่งเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารควบคุม และอาหารจดแจ้ง ก าหนดอาหาร 
ที่ต้องประเมินความปลอดภัย และก าหนดหลักเกณฑ์การใช้วัตถุสัมผัสอาหาร การจ าหน่ายอาหาร  
การขนส่ง การเก็บรักษา และการโฆษณา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖) 

                                        
 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  หมายเลข ๑ ถึง ๓ ในหน้าที่ ๑๘ 
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ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

   (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมชื่อต าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ
ผู้อ านวยการกอง กองอาหาร ในองค์ประกอบคณะกรรมการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง 
แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการอาหารให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และ
อ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้อนุญาต ก าหนดการด าเนินงานของกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ พ้นจากต าแหน่งตามวาระในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
แก้ไขเพ่ิมเติมเหตุในการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และก าหนดองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ และเพิ่มมาตรา ๑๒ วรรคสอง) 
   (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตผลิตอาหารเพ่ือจ าหน่าย ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต และก าหนดหลักเกณฑ์ที่ในการขอผ่อนผัน 
การต่ออายใุบอนุญาต (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ (๒) และเพ่ิมมาตรา ๑๖/๑ และมาตรา ๑๘ 
วรรคสาม) 
   (๕) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอาหารและก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร และหลักเกณฑ์ 
ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือเฝ้าระวังอาหาร รวมท้ังก าหนดอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ให้มีอ านาจในการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด 
และค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บ และหลักเกณฑ์ในการรับเงินและจ่ายเงินดังกล่าว (เพ่ิมหมวด ๒/๑ 
กระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร มาตรา ๑๙/๑ ถึงมาตรา ๑๙/๕) 
   (๖) แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้รับอนุญาตผลิตเพ่ือการส่งออกต้องจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ 
อาหารนั้นต่อผู้อนุญาต และต้องจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมทั้งก าหนด
ห้ามจ าหน่ายอาหารเพื่อการส่งออกในราชอาณาจักร (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๔) 
   (๗) ก าหนดการควบคุมอาหารเสื่อมคุณภาพ แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของอาหารปลอม 
และอาหารผิดมาตรฐาน และแก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของผู้อนุญาตเกี่ยวกับการออกค าสั่ง  
เพ่ือการควบคุมอาหาร และประกาศผลตรวจสอบให้ประชาชนทราบ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๕ (๔) 
มาตรา ๒๗ (๔) และ (๕) มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ และเพิ่มมาตรา ๓o/๑) 
   (๘) ก าหนดมาตรการเพื่อควบคุมอาหารในแต่ละกลุ่ม โดยก าหนดให้อาหารควบคุม  
เฉพาะต้องขึ้นทะเบียน อาหารควบคุมต้องแจ้งรายการ และอาหารจดแจ้งต้องจดแจ้ง และก าหนด  
การขอรับใบแทนใบส าคัญของอาหารดังกล่าว รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินการและการแก้ไข



๓ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

เปลี่ยนแปลง (แก้ไขเพิม่เติมมาตรา ๒๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๕ อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารควบคุม 
และอาหารจดแจ้ง มาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๔๒ และเพิ่มมาตรา ๔๒/๑ ถึงมาตรา ๔๒/๑๐) 
   (๙) ก าหนดมาตรการในการควบคุมการโฆษณาอาหาร ก าหนดหลักเกณฑ์  
การโฆษณา และก าหนดให้การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารต้องได้รับ
ใบอนุญาต (เพ่ิมหมวด ๕/๑ การโฆษณา มาตรา ๔๒/๑๑ ถึงมาตรา ๔๒/๑๘) 
   (๑๐) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการยึด หรืออายัด 
และแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การด าเนินการกับสิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๓ (๔) และ (๕) 
และมาตรา ๔๔ และเพิ่มมาตรา ๔๓ (๖) และมาตรา ๔๔/๑) 
   (๑๑) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอน
ใบอนุญาต (แก้ไขเพ่ิมเต็มหมวด ๗ การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา ๔๖  
และเพิ่มมาตรา ๔๖/๑ ถึงมาตรา ๔๖/๓) 
   (๑๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการอุทธรณ ์(เพ่ิมหมวด ๗/๑ การอุทธรณ ์มาตรา ๔๖/๔ 
ถึงมาตรา ๔๖/๖) 
   (๑๓) แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย และ
แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบให้เหมาะสม (แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๘ บทก าหนดโทษ มาตรา ๔๗ 
ถงึมาตรา ๗๕ และเพิ่มมาตรา ๗๕/๑ ถึงมาตรา ๗๕/๒๑) 
   (๑๔) แก้ไขเพิ่มเตมิอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ 

   เหตุผล  
   โดยที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีบทบัญญัติบางประการที่เป็นข้อจ ากัด 
ในการควบคุมความปลอดภัยอาหารและการโฆษณาอาหาร สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการควบคุม
อาหาร โดยก าหนดควบคุมอาหารตามระดับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบ 
ต่อผู้บริโภค แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอาหารและก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาอาหาร ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ท าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหารเพื่อให้กลไก
ในการพิจารณาอนุญาตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ 
ตลอดจนแก้ไขบทก าหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

 ๒. ข้อสังเกตเน้ือหาของร่างพระราชบัญญัติ 

  ๒.๑ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   พระราชบัญญัตินี้ มีเนื้อหารวม ๔๖ มาตรา มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   ๑) ยกเลิกบทนิยามค าว่า “อาหารควบคุมเฉพาะ” “ต ารับอาหาร” และ “โรงงาน” 
(ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
   ๒) เพิ่มบทนิยาม ดังต่อไปนี้ 
    ๒.๑) “วัตถุสัมผัสอาหาร”  หมายความว่า วัตถุที่โดยสภาพการใช้งานต้องสัมผัส
กับอาหารหรือวัตถุที่บรรจุในภาชนะบรรจุอาหาร ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาคุณภาพอาหาร 
หรือเพื่อประโยชน์ในการผลิต (ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
    ๒.๒) “เอกสารก ากับอาหาร” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ท าให้
ปรากฏความหมายด้วยข้อความใด ๆ เกี่ยวกับอาหาร รวมถึงเอกสารหรือคู่มือส าหรับใช้ประกอบกับ
อาหารนั้น ที่สอดแทรกหรือรวมไว้กับภาชนะบรรจุอาหารหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุอาหาร  
(ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
    ๒.๓) “ข้อความ” หมายความรวมถงึ การกระท าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ รูป 
รอยประดิษฐ์ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมาย หรือการกระท าอย่างใด ๆ ที่ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถ
เข้าใจความหมายได้ (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
    ๒.๔) “โฆษณา” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น
หรือทราบข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการส่งเสริมการขาย 
โดยการให้ข้อมูล การชักชวน หรือการกระท าโดยวิธีใด ๆ เพ่ือชักน าให้เกิดการขาย (ร่างมาตรา ๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
    ๒.๕) “สถานที่” หมายความว่า ที่ อาคาร ส่วนของอาคาร ยานพาหนะ หรือ
สถานที่ใด ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด และให้หมายความรวมถึงบริเวณของสถานที่ด้วย  
(ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
    ๒.๖) “กระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร” หมายความว่า การพิจารณาค าขอ 
การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรว จวิเคราะห์  
การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ เพ่ือออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต ใบส าคัญ  
การขึ้นทะเบียน ใบส าคัญการแจ้งรายการ ใบส าคัญการจดแจ้ง หรือใบรับรองการประเมิน ตลอดจน  
การพิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับอาหาร (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 



๕ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

    ๒.๗) “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
(ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
   ๓) ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ มีอ านาจออกประกาศก าหนด
คุณภาพและมาตรฐานอาหารที่จ าหน่าย ก าหนดกลุ่มอาหาร อันได้แก่ อาหารควบคุมเฉพาะ อาหาร
ควบคุม และอาหารจดแจ้ง ก าหนดอาหารที่ต้องประเมินความปลอดภัย และก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
วัตถุสัมผัสอาหาร การจ าหน่ายอาหาร การขนส่ง และการโฆษณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์แก่การควบคุม
อาหารและคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหาร (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖) 
   ๔) แก้ไขเพ่ิมเติมให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการอาหาร และผู้อ านวยการกอง กองอาหาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการอาหารและยา (ร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗ วรรคสอง) 
   ๕) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการอาหาร ให้สอดคล้องกับ 
การแก้ไขอ านาจของรัฐมนตรีในการก าหนดกลุ่มอาหาร แก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ด ารงต าแหนง่คราวละ ๒ ปี แต่จะด ารงต าแหนง่ตดิตอ่กันเกิน ๒ วาระมิได้ และแก้ไขเหตุ
แห่งการพ้นต าแหน่งก่อนครบวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ตาย  ลาออก หรือเป็นบุคคล
ล้มละลาย (ร่างมาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐) 
   ๖) ก าหนดให้การผลิตอาหารเพ่ือจ าหน่ายในสถานที่ใด ๆ ต้องขอใบอนุญาตจาก 
ผู้อนุญาต เว้นแต่เป็นการผลิตอาหารเพ่ือจ าหน่ายในสถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด และสถานที่  
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เช่น สถานที่ขายอาหาร ณ ที่หรือทางสาธารณะ (ร่างมาตรา ๑๒  
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔) 
   ๗) ก าหนดให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนญุาตการผลิตอาหารเพ่ือจ าหน่ายตามมาตรา ๑๔ 

และใบอนุญาตน าเข้าอาหารเพ่ือจ าหน่ายตามมาตรา ๑๕ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรายการหรือรายละเอียด 
จะต้องได้รับอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๔ เพ่ิมมาตรา ๑๖/๑) 
   ๘) ก าหนดกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร (ร่างมาตรา ๑๗ เพ่ิมหมวด ๒/๑ 
และเพ่ิมมาตรา ๑๙/๑ - มาตรา ๑๙/๕) 
    ๘.๑) ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจขึ้นบัญชี
ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งท าหน้าที่
ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์อาหาร (ร่างมาตรา ๑๗ เพ่ิมมาตรา ๑๙/๑) 



๖ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

    ๘.๒) ก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอาหารมีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้มา  
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  
(ร่างมาตรา ๑๗ เพ่ิมมาตรา ๑๙/๒) 
    ๘.๓) ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศ
ก าหนดอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใช้จ่าย  
ที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร (ร่างมาตรา ๑๗ เพ่ิมมาตรา ๑๙/๓) 
    ๘.๔) ก าหนดให้ค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นเงิน
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องน าส่งคลัง  
เป็นรายได้แผ่นดิน และให้ใช้จ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด (ร่างมาตรา ๑๗ เพ่ิมมาตรา ๑๙/๔) 
   ๙) แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะขอใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย  
ถูกท าลาย หรือลบเลือนในสาระส าคัญ แจ้งต่อผู้อนุญาตและขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน ๑๕ วัน  
นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือลบเลือนในสาระส าคัญ (ร่างมาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๒๒)  
   ๑๐) ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตเพ่ือการส่งออก ต้องจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับประเทศ  
ผู้ซื้อหรือผู้สั่ งซื้อ จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออก และจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมทั้งก าหนดห้ามจ าหน่ายอาหารเพ่ือการส่งออกในราชอาณาจักร   
(ร่างมาตรา ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๔)  
   ๑๑) เพิ่มเรื่องการควบคุมอาหารเสื่อมคุณภาพ โดยห้ามผลิต น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือ
จ าหน่ายอาหารเสื่อมคุณภาพ (ร่างมาตรา ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๕ (๔)) 
   ๑๒) แก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะของอาหารผิดมาตรฐาน ให้หมายถึงอาหารที่ไม่ถูกต้อง 
ตามคุณภาพและมาตรฐานที่รฐัมนตรโีดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด (ร่างมาตรา ๒๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘) 
   ๑๓) แก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะของอาหารเสื่อมคุณภาพ เช่น อาหารที่หมดอายุหรือล่วงพ้น
ก าหนดเวลาการบริโภคตามที่แสดงไว้ในฉลาก (ร่างมาตรา ๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๙) 
 



๗ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

   ๑๔) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของผู้อนุญาตเกี่ยวกับการออกค าสั่งเพ่ือควบคุม
อาหารและประกาศผลให้ประชาชนทราบ เช่น ออกค าสั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตน าเข้า 
ที่ด าเนินการไม่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต ด าเนินการเสียให้ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๓๐) 
   ๑๕) เพ่ิมมาตรการควบคุมอาหารในแต่ละกลุ่ม โดยให้ผู้อนุญาตมีอ านาจประกาศผล
การตรวจสอบอาหารในกรณีที่ปรากฏว่า เป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ตามาตรา ๒๖ เป็นอาหารปลอม 
ตามมาตรา ๒๗ เป็นอาหารที่ผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ หรือเป็นอาหารที่เสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๒๙  
(ร่างมาตรา ๒๓ เพ่ิมมาตรา ๓๐/๑) 
   ๑๖) ก าหนดมาตรการในการควบคุมอาหาร โดยแยกประเภทอาหารเป็นอาหาร
ควบคุมเฉพาะ อาหารควบคุม และอาหารจดแจ้ง (ร่างมาตรา ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๕ มาตรา ๓๑  
ถึงมาตรา ๔๒ และเพ่ิมมาตรา ๔๒/๑ ถึงมาตรา ๔๒/๑๐)  
    ๑๖.๑) ก าหนดให้การผลิตหรือน าเข้าอาหารควบคุมเฉพาะ ต้องขึ้นทะเบียน
อาหารนั้นต่อผู้อนุญาต (ร่างมาตรา ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๑)  
    ๑๖.๒) ก าหนดให้การขอขึ้นทะเบียนอาหารควบคุมเฉพาะ ต้องแจ้งรายการหรือ
รายละเอียดของอาหารต่อผู้อนุญาต (ร่างมาตรา ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๒)  
    ๑๖.๓) ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอน
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารควบคุมเฉพาะได้ หากปรากฏว่า อาหารนั้นมีรายการหรือรายละเอียด  
ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ หรือเป็นอาหารปลอม หรือเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัย (ร่างมาตรา ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๓๖)  
    ๑๖.๔) ก าหนดให้การผลิตหรือน าเข้าซึ่งอาหารควบคุม ต้องแจ้งรายการอาหารนั้น
ต่อผู้อนุญาต (ร่างมาตรา ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๗)  
    ๑๖.๕) ก าหนดให้การขอแจ้งรายการอาหารควบคุม ต้องแจ้งรายการหรือ
รายละเอียดของอาหารนั้นต่อผู้อนุญาต (ร่างมาตรา ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๘)  
    ๑๖.๖) ก าหนดให้ผู้อนุญาตมีอ านาจเพิกถอนใบส าคัญการแจ้งรายการอาหารควบคุมได้ 
หากปรากฏว่า อาหารนั้นมีรายการหรือรายละเอียดไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ หรือเป็นอาหารปลอม หรือเป็นอาหาร
ที่ไม่ปลอดภัย (ร่างมาตรา ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๒)  
    ๑๖.๗) ก าหนดให้การผลิตหรือน าเข้าอาหารจดแจ้ง ต้องจดแจ้งอาหารนั้นต่อ 
ผู้อนุญาต (ร่างมาตรา ๒๔ เพ่ิมมาตรา ๔๒/๑)  



๘ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

    ๑๖.๘) ก าหนดให้การขอจดแจ้งอาหารจดแจ้ง ต้องแจ้งรายการหรือรายละเอียด
ของอาหารนั้นต่อผู้อนุญาต (ร่างมาตรา ๒๔ เพ่ิมมาตรา ๔๒/๒) 
    ๑๖.๙) ก าหนดให้ผู้อนุญาตมีอ านาจเพิกถอนใบส าคัญการจดแจ้งอาหารจดแจ้งได้ 
หากปรากฏว่า อาหารนั้นมีรายการหรือรายละเอียดไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ หรือเป็นอาหารปลอม  
หรือเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัย (ร่างมาตรา ๒๔ เพ่ิมมาตรา ๔๒/๖) 
    ๑๖.๑๐) ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตน าเข้า ต้องแสดงเครื่องหมาย
การขึ้นทะเบียนอาหารควบคุมเฉพาะ เครื่องหมายการแจ้งรายการอาหารควบคุม หรือเครื่องหมาย 
การจดแจ้งอาหารจดแจ้ง แล้วแต่กรณี ที่ฉลากอาหาร (ร่างมาตรา ๒๔ เพ่ิมมาตรา ๔๒/๗) 
    ๑๖.๑๑) ก าหนดให้การขอรับใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารควบคุมเฉพาะ 
ใบส าคัญการแจ้งรายการอาหารควบคุม หรือใบส าคัญการจดแจ้งอาหารจดแจ้ง ให้ขอได้ในกรณีสูญหาย  
ถูกท าลาย หรือลบเลือนในสาระส าคัญ (ร่างมาตรา ๒๔ เพ่ิมมาตรา ๔๒/๙) 
   ๑๗) ก าหนดมาตรการในการควบคุมการโฆษณาอาหาร หลักเกณฑ์การโฆษณา
อาหาร และก าหนดให้การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารต้องได้รับ
ใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๒๕ เพ่ิมหมวด ๕/๑  การโฆษณา เพิ่มมาตรา ๔๒/๑๑ - มาตรา ๔๒/๑๘) 
    ๑๗.๑) ก าหนดให้การโฆษณาอาหารต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
หรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อส่วนรวม เช่น ไม่ใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง  
(ร่างมาตรา ๒๕ เพ่ิมมาตรา ๔๒/๑๑) 
    ๑๗.๒) ก าหนดให้การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร 
ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต (ร่างมาตรา ๒๕ เพ่ิมมาตรา ๔๒/๑๒) 
    ๑๗.๓) ก าหนดให้ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการ 
ในการโฆษณา หรือให้ระงับโฆษณาที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ได้ (ร่างมาตรา ๒๕ เพ่ิมมาตรา ๔๒/๑๔) 
    ๑๗.๔) ก าหนดให้ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณา
อาหารเป็นเท็จหรือเกินความจริง ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตโฆษณา หรือผู้เกี่ยวข้องพิสูจน์ว่า
ข้อความนั้นไม่เป็นเท็จหรือเกินจริงได้ (ร่างมาตรา ๒๕ เพ่ิมมาตรา ๔๒/๑๗) 
    ๑๗.๕) ก าหนดมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองประชาชน โดยให้ผู้อนุญาต
มีอ านาจประกาศผลการตรวจสอบโฆษณาอาหาร หรือเรียกเก็บหรือด าเนินการกับสื่อโฆษณาอาหารที่ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตินี้ได้ (ร่างมาตรา ๒๕ เพ่ิมมาตรา ๔๒/๑๘) 



๙ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

   ๑๘) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัด
อาหาร ภาชนะบรรจุ หรือวัตถุสัมผัสอาหารที่มีเหตุสงสัยว่าอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค อาหารไม่บริสุทธิ์ 
อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน หรืออาหารเสื่อมคุณภาพ (ร่างมาตรา ๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๓ (๔) 
และ (๕) และร่างมาตรา ๒๗ เพ่ิม (๖) ของมาตรา ๔๓) 
   ๑๙) ก าหนดให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งท าลายหรือด าเนินการกับสิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑) ไม่ปรากฏเจ้าของหรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  
    (๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ร้องขอคืนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งว่าไม่มีการด าเนินคดี  
    (๓) เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ร้องขอคืนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ต้องหา
ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ วันที่ทราบค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด
ไม่ให้ริบสิ่งที่ยึดหรืออายัดนั้น แล้วแต่กรณี  
(ร่างมาตรา ๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔) 
   ๒๐) แก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องการพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๓๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๗ การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา ๔๖ และเพ่ิม 
มาตรา ๔๖/๑ - มาตรา ๔๖/๓) 
    ๒๐.๑) ก าหนดให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอ านาจสั่ง 
พักใช้ใบอนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑๒๐ วัน หรือกรณีที่มีการฟ้องร้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าความผิด 
จะพักใช้ใบอนุญาตไว้เพื่อรอค าพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได้ (ร่างมาตรา ๓๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๖) 
    ๒๐.๒) ก าหนดให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาต หากปรากฏว่าผู้รับอนุญาตได้กระท าความผิดตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ (๒) หรือผู้รับอนุญาต
ได้กระท าความผิดและเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ มาแล้ว และกระท าความผิดซ้ า 
ในเหตุอย่างเดียวกันภายใน ๓ ปี นับแต่ถูกพักใช้ใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๓๐ เพ่ิมมาตรา ๔๖/๑) 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

   ๒๑) ก าหนดเรื่องการอุทธรณ์  (ร่างมาตรา ๓๑ เพ่ิมหมวด ๗/๑ การอุทธรณ์  
เพิ่มมาตรา ๔๖/๔ - มาตรา ๔๖/๖) 
    ๒๑.๑) ในกรณีผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย  
ไม่ต่อใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้าเพื่อจ าหน่าย ไม่อนุญาตให้ย้ายสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้าหรือสถานที่
เก็บอาหาร ไม่ออกใบอนุญาตโฆษณา ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือ ไปยังรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ทราบค าสั่งดงักล่าว ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๓๑ เพ่ิมมาตรา ๔๖/๔) 
    ๒๑.๒) ในกรณีผู้อนุญาตมีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย  
เพิกถอนใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย เพิกถอนใบอนุญาตโฆษณา เพิกถอนใบส าคัญ 
การแจ้งรายการเพิกถอนใบส าคัญการจดแจ้ง ผู้รับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือไปยังรัฐมนตรี
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบค าสั่งดังกล่าว ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๓๑  
เพ่ิมมาตรา ๔๖/๕) 
    ๒๑.๓) ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
(ร่างมาตรา ๓๑ เพ่ิมมาตรา ๔๖/๖) 
   ๒๒) แก้ ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ  (ร่างมาตรา ๓๒ แก้ ไขเพ่ิม เติมหมวด ๘  
บทก าหนดโทษ มาตรา ๔๗ - มาตรา ๗๕ เพิ่มมาตรา ๗๕/๑ - มาตรา ๗๕/๒๒) เช่น 
    ๒๒.๑) ก าหนดโทษกรณีฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุมอาหารและ
คุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องต่าง ๆ ในมาตรา ๖ เช่น ประกาศเรื่องการก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ของอาหารที่ผลิตเพื่อเพ่ือจ าหนา่ย น าเข้าเพื่อจ าหน่าย หรือจ าหน่าย ประกาศเรื่องก าหนดอาหารจดแจ้ง 
ประกาศเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ าหน่ายอาหารตามประเภท  (ร่างมาตรา ๓๒  
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๗ - มาตรา ๕๔)   
    ๒๒.๒) ก าหนดโทษกรณีผลิตอาหารเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๑๔ 
วรรคหนึ่ง หรือน าเข้าซึ่งอาหารเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (ร่างมาตรา ๓๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๖)   
    ๒๒.๓) ก าหนดโทษกรณีผลิตอาหารหรือน าเข้าซึ่งอาหารเฉพาะคราวโดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๑๖ (๑) หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (ร่างมาตรา ๓๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๗) 



๑๑ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

    ๒๒.๔) ก าหนดโทษกรณีผลิต น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือจ าหน่าย ซึ่งอาหาร 
ไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๕ (๑) อาหารปลอมตามมาตรา ๒๕ (๒) อาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๕ (๓) 
หรืออาหารเสื่อมคณุภาพตามมาตรา ๒๕ (๔) (ร่างมาตรา ๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๑ - มาตรา ๖๔) 
    ๒๒.๕) ก าหนดโทษส าหรับผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหาร
ควบคุมเฉพาะท่ีมิได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๓๑ (ร่างมาตรา ๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๙) 
    ๒๒.๖) ก าหนดโทษกรณีจ าหน่ายอาหารควบคุมเฉพาะโดยมิได้ขึ้นทะเบียน 
ตามมาตรา ๓๑ (ร่างมาตรา ๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๐) 
    ๒๒.๗) ก าหนดโทษส าหรับผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหาร
ควบคุมท่ีมิได้แจ้งรายการตามมาตรา ๓๗ (ร่างมาตรา ๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๕) 
    ๒๒.๘) ก าหนดโทษกรณีจ าหน่ายอาหารควบคุมโดยมิได้แจ้งรายการตามมาตรา ๓๗ 
(ร่างมาตรา ๓๒ เพ่ิมมาตรา ๗๕/๑) 
    ๒๒.๙) ก าหนดโทษส าหรับผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารจดแจ้ง
ท่ีมิได้จดแจ้งตามมาตรา ๔๒/๑ (ร่างมาตรา ๓๒ เพ่ิมมาตรา ๗๕/๖) 
    ๒๒.๑๐) ก าหนดโทษกรณีจ าหน่ายอาหารจดแจ้งโดยมิได้จดแจ้งตามมาตรา ๔๒/๑ 
(ร่างมาตรา ๓๒ เพ่ิมมาตรา ๗๕/๗) 
    ๒๒.๑๑) ก าหนดโทษกรณีโฆษณาอาหารโดยใช้ข้อความที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้บริโภค 
หรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อส่วนรวม ตามมาตรา ๔๒/๑๑ (ร่างมาตรา ๓๒ เพ่ิมมาตรา ๗๕/๑๒) 
    ๒๒.๑๒) ก าหนดโทษส าหรับผู้แทนนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้กระท าความผิด 
เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดเกิดจากค าสั่งหรือการกระท าของผู้แทนนิติบุคคล หรือกรณีที่ 
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการ จนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลกระท าความผิด ให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับโทษส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (ร่างมาตรา ๓๒ 
เพ่ิมมาตรา ๗๕/๒๑) 
    ๒๒.๑๓) ส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้ที่มีโทษสถานเดียว หรือโทษจ าคุก
ไม่ เกิน ๑ ปี  ให้ เลขาธิการหรือผู้ที่ เลขาธิการมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก าหนด เมื่อผู้ต้องหาช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ร่างมาตรา ๓๒ เพ่ิมมาตรา ๗๕/๒๒) 
 
 



๑๒ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

   ๒๓) แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๓๓) 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(๑) ใบอนุญาตผลติอาหาร ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตผลติอาหารเป็นการเฉพาะคราว ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตน าเขา้อาหาร ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตน าเขา้อาหารเป็นการเฉพาะคราว ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบส าคัญการขึน้ทะเบียน ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๗) ใบส าคัญการแจ้งรายการ ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๘) ใบส าคัญการจดแจง้ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๙) การต่ออายุใบอนุญาตเทา่กบัค่าธรรมเนียมใบอนญุาต 
 ประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ  

 การออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมอาจก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน 
โดยค านึงถึงชนิด กลุ่ม ประเภทของอาหาร ขนาดและกิจการของผู้ประกอบการ และประเภท 
ของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
   ๒๔) บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๓๔ - มาตรา ๔๕) 
    ๒๔.๑) ก าหนดให้ใบอนุญาตผลิตอาหารที่ออกตามพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 
(ร่างมาตรา ๓๔) 
    ๒๔.๒) ก าหนดให้ในระหว่างที่รัฐมนตรยีังไมป่ระกาศก าหนดอาหารควบคุมเฉพาะ
ตามมาตรา ๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ให้อาหารควบคุมเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาหารควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้  
     นอกจากนี้ ให้ใบส าคัญการขึ้นทะเบยีนต ารบัอาหารซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวนักอ่นวนัที่พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นใบส าคัญการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๓๖) 



๑๓ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

    ๒๔.๓) ก าหนดให้ในระหว่างที่รัฐมนตรียังไม่ประกาศก าหนดอาหารควบคุม 
ตามมาตรา ๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ให้อาหารที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามมาตรา ๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาหารควบคุมตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๓๗) 
    ๒๔.๔) ก าหนดให้ในระหว่างที่รัฐมนตรียังไม่ประกาศก าหนดอาหารจดแจ้ง 
ตามมาตรา ๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ให้อาหารที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดเป็นอาหารที่ต้องมีฉลากตามมาตรา ๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ 
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาหารจดแจ้งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๓๘) 
    ๒๔.๕) ก าหนดให้ค าขออนุญาต ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร ค าขอประเมิน
เอกสารวิชาการ หรือค าขอใด ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณา ให้ถือเป็นค าขอตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
และหากมีค าขอดังกล่าวแตกต่างไปจากค าขอตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมค าขอให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ได้ (ร่างมาตรา ๔๒) 
    ๒๔.๖) ก าหนดให้กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
      ทั้งนี้ ให้ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้แล้วเสร็จภายใน  
๒ ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  
หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี (ร่างมาตรา ๔๔) 

 ๓. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ภายหลังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต  ปิตุเตชะ) ได้แถลง
หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่  ..) พ.ศ. …. ต่อที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรแล้ว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยมีประเด็นข้อสังเกต 
ดังต่อไปนี้ 



๑๔ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

  ๑) การยกเลิกบทนิยามค าว่า “อาหารควบคุมเฉพาะ” “ต ารับอาหาร” และ “โรงงาน” 
และการเพ่ิมบทนิยามอื่น ๆ ควรพิจารณาให้รอบคอบ เพราะบทนิยามแต่ละค ามีประเด็นรายละเอียด 
ที่เกี่ยวข้องและยึดโยงกันอยู่ 
  ๒) การที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ
และเอกชนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาร่วมในกระบวนพิจารณาอาหารด้วย โดยให้มีหน้าที่ประเมิน
เอกสารทางวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบ เพ่ือให้กระบวนพิจารณาอาหารสะดวก รวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพนั้น ยังไม่มีการก าหนดรายละเอียดของผู้ เชี่ยวชาญ และองค์กรผู้ เชี่ยวชาญไว้  
จึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้เชี่ยวชาญควรเป็นบุคคลท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์กรที่ ได้มาตรฐาน  
และองค์กรผู้เชี่ยวชาญนั้นก็ควรเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้วย ทั้งนี้ เพ่ือจะท าให้กระบวนการพิจารณา
อนุญาตอาหารมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ 
  ๓) การที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เงินค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวน
พิจารณาอาหาร และค่าขึ้นบัญชีที่จัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน เป็นเงินของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ 
โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินนั้น มีข้อสังเกตว่า เมื่อเงินดังกล่าวเป็นเงินที่จ่ายให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จึงเข้าลักษณะเป็นรายได้แผ่นดินที่ต้องน าส่งคลัง ตามพระราชบัญญัติ 
เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๓ บรรดาเงินทั้งปวง
ที่พึงช าระให้แก่รัฐบาลไม่ว่าเป็นภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินกู้หรือเงินอื่นใด หัวหน้าส่วนราชการ 
ที่ได้เก็บหรือรับเงินนั้นมีหน้าที่ควบคุมให้ส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ หรือส่งคลังจังหวัดหรือ 
คลังอ าเภอตามก าหนดเวลาและข้อบังคับที่รัฐมนตรีก าหนด โดยไม่หักเงินไว้เพื่อการใด ๆ เลย”  
  ๔) การก าหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตอาหารเพ่ือการส่งออก ต้องจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับ
ประเทศผู้ซื้อหรือผู้สั่งซื้อ จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออก และจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มีข้อสังเกตว่า การส่งออกและน าเข้าเป็นการด าเนินการของประเทศคู่ค้า 
ดังนั้น การจัดเก็บเอกสารส าคัญต่าง ๆ จึงควรเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทางราชการ  
  ๕) ในส่วนของการแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ที่ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
ในบางรายการไว้สูงมาก เช่น อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตอาหาร ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
จากเดิมที่ก าหนดไว้เพียงอัตราฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น มีข้อสังเกตว่า การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงเช่นนี้  จะท าให้ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบธุรกิจ SMEs  
ซึ่งมีทุนทรัพย์น้อย และมีอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่สามารถขอใบอนุญาตและเข้ามาอยู่ในความดูแล  
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ ซึ่งหากปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมลง ก็จะเป็นการช่วยเหลือ



๑๕ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

สนับสนุนผู้ประกอบการดังกล่าว ให้เข้ามาสู่ระบบและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคง สร้างมาตรฐาน 
ความเชื่อมั่น ความปลอดภัยต่อประชาชนและผู้บริโภคได้อย่างดียิ่ง  
  ๖) เนื่องจากปัจจุบัน มีกฎหมายหลายฉบับที่ให้อ านาจแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในการดูแลเรื่องอาหารไว้ จึงมีข้อสังเกตว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาหารในครั้งนี้ อาจท าให้ 
การปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความทับซ้อนกับการปฏิบัติงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ 
  ๗) ในเรื่องการโฆษณาอาหารโดยเฉพาะอาหารเสริม ควรมีการควบคุมมิให้มีการโฆษณา
สรรพคุณของอาหารที่ เกินจริงหรือเป็นเท็จ และลงโทษอย่างจริงจัง เพ่ือป้องกันมิให้ประชาชน 
หรือผู้บริโภคหลงเชื่อโฆษณาและไปซื้ออาหารดังกล่าวมารับประทาน 

  ๓.๑. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต  ปิตุเตชะ) ตอบชี้แจง ดังนี้  

   ในเรื่องหลักการของร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีไม่ได้แก้ไขมาเป็นเวลาถึง ๔๐ ปี มีเจตนารมณ์และเหตุผลส าคัญ
สอดคล้องกับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีข้อสังเกต ส่วนเรื่องนโยบายการประสานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศนั้น ที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่ทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ด าเนินนโยบาย
ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศไปแล้ว เช่น มาตรฐานเรื่องตรวจวัคซีนเพ่ือให้ได้มาตรฐาน 
ที่นานาชาติยอมรับ 
   ส าหรับในเรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัตินี้  เจตนารมณ์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ  
ซึ่งจะด าเนินการไปพร้อมกับการควบคุมมาตรฐานที่ปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การโฆษณา เช่น โฆษณาเกินจริง การกล่าวอ้างสรรพคุณของอาหารว่าช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของสุขภาพ  
   ซึ่งหลักการทั้งสามเรื่องนี้ จะต้องด าเนินการควบคู่กันไปด้วยกัน การแก้ไขพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากเดิมที่อาหารมีค านิยามแต่เฉพาะค าว่า “อาหารควบคุมเฉพาะ” แก้ไขไปเป็น 
๓ ระดับ เพ่ือให้การเข้าถึง การขออนุญาต และการจดแจ้ง กระท าได้ง่ายขึ้น โดยแยกกลุ่มอาหารเป็น 
“อาหารควบคุมเฉพาะ” “อาหารควบคุม” และ “อาหารจดแจ้ง”  
   โดยในเรื่องการควบคุม เรื่องมาตรฐานอาหารปลอดภัย เรื่องโฆษณา จะอยู่ 
ตามมาตราต่าง ๆ ที่ขอแก้ไข ใน ๑๔ มาตรา ซึ่งตามหลักการและเหตุผล มีวัตถุประสงค์ให้ร่างพระราชบัญญัตินี้
เป็นเครื่องมือส าคญัไม่ว่าจะเปน็เรื่องของวสิาหกิจชุมชน ประชาชนรายย่อยที่สามารถเข้าถึงได้ ในกรณีที่
เป็นอาหารธรรมดา ที่ไม่ต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษ ก็จะให้เป็นอาหารจดแจ้งซึ่งมีมาตรการที่ควบคุม 
ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันไป โทษก็มีการก าหนดไว้ในอัตราที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภท 
ที่มีความส าคัญและก็มีความเป็นเฉพาะส าหรับอาหารนั้น ๆ  



๑๖ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

  ๓.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ รักษาการรองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา (เภสัชกรหญิงสุภัทรา  บุญเสริม) ตอบชี้แจง ดังนี ้ 

   ในการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในครั้งนี้  ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ แล้วจึงได้
เสนอขอแก้ไขในมาตราที่เกี่ยวข้อง และเป็นประเด็นส าคัญควบคู่กัน ก็คือ การเพิ่มเติมเรื่องกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตอาหาร  
   ความกังวลล าดับแรก เรื่องของค านิยาม ค าว่า “อาหาร” ในพระราชบัญญัติอาหาร 
จะไม่ท าให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มี “ความทับซ้อน” กับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น หรือพระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่อย่างใด 
เนื่องจากในการดูแลเรื่องอาหารตามพระราชบัญญัติอาหารฯ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จะดูแลในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ส่วนกระทรวงเกษตรฯ จะดูแลในเรื่องของโรคพืช 
กับมาตรฐานของด้านเกษตร เพราะฉะนั้นการท างานของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะไม่มีความทับซ้อนกัน 
   ส่วนการยกเลิกค านิยามค าว่า “ต ารับอาหาร” ก็ดี “อาหารควบคุมเฉพาะ” ก็ดี  
เรื่องนี้ในเบื้องต้นค านิยามดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ส่วนรายละเอียด 
ทางเทคนิคนั้น จะขอชี้แจงในชั้นกรรมาธิการ  
   นอกจากนี้ ส าหรับความกังวลในเรื่อง “อัตราค่าธรรมเนียม” และ “วิสาหกิจชุมชน” 
หรือ “ผู้ผลิตอาหารรายย่อย” ว่าจะไม่ได้รับการส่งเสริมตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาขอเน้นย้ าว่าอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นกรอบอัตรา
เพดานค่าธรรมเนียมสูงสุด ซึ่งหากในอนาคตจะไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัตินี้เพ่ิมเติมอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่แก้ไขในครั้งนี้ ก็ยังคงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในอนาคตอีก ๒๐ - ๓๐ ปีข้างหน้า  
แต่ในเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมท่ีจัดเก็บจริง จะด าเนินการออกกฎหมายล าดับรอง โดยออกเป็น
กฎกระทรวง ดังที่ปรากฏในมาตรา ๕ ซึ่งได้ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดผู้ได้รับการยกเว้นการเก็บ
ค่าธรรมเนียมด้วย โดยเจตนารมณ์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้แก่วสิาหกจิชุมชนหรือผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติอื่น ๆ 
เช่น พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง จึงกล่าวได้ว่าร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ….  
เป็นกฎหมายส่งเสริมการประกอบการของผู้ผลิตรายย่อยในประเทศ นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัตินี้  
ยังช่วยสนับสนุนการส่งออกอีกด้วย โดยก าหนดในตัวบทว่า การส่งออกสินค้าอาหารไปยังต่างประเทศ  
ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย ดังนั้น ผู้ส่งออกจึงสามารถด าเนินการไดอ้ิสระตามความต้องการของคู่ค้า  



๑๗ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

   ส่วนในเรื่องของการโฆษณานั้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน การโฆษณาอาหารเสริม 
มีปัญหาโฆษณาโอ้อวดเกินจริง หรือแสดงสรรพคุณเป็นยาอยู่ เป็นจ านวนมาก เพราะฉะนั้น  
ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงให้ความส าคัญกับเรื่องการโฆษณา โดยก าหนดข้อความโฆษณา  
ที่จะอนุญาตหรือไม่อนญุาตไว้อย่างชัดเจน โดยอ้างอิงตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง การโฆษณาขัดต่อศีลธรรม หรือส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกในสังคม 
ล้วนเป็นถ้อยค าที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งสิ้น ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ในประเด็นนี้จะช่วยให้การพิจารณาอนุญาตโฆษณาของเจ้าหน้าที่มีความชัดเจน นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุง
บทก าหนดโทษ โดยมีการเพ่ิมอัตราโทษปรับให้สูงขึ้น อันจะท าให้ผู้ที่จะท าโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 
มีความเกรงกลัว ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการโฆษณาที่ผิดกฎหมายให้น้อยลง 
   ส าหรับกระบวนการพิจารณาอนุญาตโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือบุคคล 
จะมีกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญที่รัดกุม ส่วนการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ มีกฎเกณฑ์
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์ที่แน่นอนและตรวจสอบได้โดยส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

 มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง 
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๒ เสียง  
ไม่รับหลักการ ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง และมีมติ ให้ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการ มีก าหนด 
แปรญัตติภายใน ๗ วัน 

 

 

 

 
 
 



๑๘ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

 
 ๑. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เปน็พิเศษ  
วันพุธที ่๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/588729 

 

  
 ๒. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร  

ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/mai
n_warehouse_dll_x.php?aid=10115&mid=4356 
 

 

 ๓. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๓ ครัง้ที ่๘  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_w
arehouse_dll_x.php?aid=10116&mid=4356 

 

 

 
    


































































